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Forum for byutvikling og bytransport
 Drevet av forskningsgruppen Byutvikling og bytransport på TØI siden 2018
 Formål:

 Å avdekke viktige kunnskapsbehov i planlegging, byutvikling og bytransport
 Å legge til rette for at disse kan dekkes gjennom forskning
 Å formidle eksisterende forskningsbasert kunnskap om relevante tema

 4-6 seminarer per år, stort spenn i tema, program 2022 så langt:
 Sentrumsregnskap: Erfaringer og kunnskapsbehov
 Arealdataverktøy for regional transportmodell: Status, erfaringer og utviklingsbehov 
 Bærekraftig mobilitet i områdeutvikling: Erfaringer, usikkerheter og kunnskapsbehov

 Neste seminar: Kommunale gåstrategier og kvalitativ metode for vurdering av 
sykkelvennlighet, tirsdag 13. desember kl. 9-12
 Presentasjoner og oppsummering av diskusjonene legges tilgjengelig for alle på forumets 

hjemmesider
 Forumet finansieres av medlemmer via kontingent
 Styringsgruppe 2022:

 Agder fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Bodø kommune, Oslo kommune
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Medlemmer – som finansierer forumet
Kommuner
 Arendal
 Bergen
 Bodø
 Fredrikstad
 Haugesund
 Kristiansand
 Nordre Follo
 Oslo
 Porsgrunn
 Rana
 Sandefjord
 Skien
 Tromsø
 Trondheim
 Tønsberg
 Ålesund
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Fylkeskommuner
 Agder 
 Innlandet
 Møre og Romsdal
 Trøndelag
 Vestfold og Telemark
 Vestland

Statsforvaltere
 Statsforvalteren i Agder
 Statsforvalteren i Innlandet
 Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Direktorater
 Jernbanedirektoratet
 Statens vegvesen

Private firma
 OBOS
 Rexir Utvikling AS
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Viktige mål for byene

Attraktive – gode steder å bo og å drive næring

 Levende – sentrum, folk i gatene, liv, gøy, ‘urbanitet’

 Inkluderende – tilgjengelighet uten bil, møteplasser

 Folkehelse – aktiv transport, tilhørighet, tilgang til friområder

Nullvekst i biltrafikken – klimagassutslipp, lav bilavhengighet

Redusere arealforbruk – LNF, natur, biomangfold, CO2-lagring
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Løsning for å nå målene

Fortetting og transformasjon i og ved sentrum, i 
stedet for fortsatt bilbasert byspredning
Legge bedre til rette for sykling og gåing
Forbedre kollektivtilbudet 
Restriktive virkemidler mot biltrafikken
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Bærekraftig mobilitet i områdeutvikling: 
Erfaringer, usikkerheter og kunnskapsbehov
Transformasjon av sentrumsnære områder fra industri til andre formål – viktig 

del av ‘fortetting og transformasjon i og ved sentrum’
Hvordan kan man sikre at det legges til rette for bærekraftig mobilitet i 

planlegging og utvikling av slike områder?

Hva er viktige utfordringer og muligheter i planlegging for bærekraftig mobilitet 
i områdeutvikling 
Hva er de viktigste usikkerhetene og uenighetene? 
Hva slags (ny) kunnskap er det behov for?
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Agenda
 9.00-9.15: Velkommen. Ved Aud Tennøy, TØI

 9.15-9.40: Hva vi vet om planlegging for bærekraftig mobilitet i områdeplanlegging fra tidligere studier, hvordan 
stemmer hovedfunn fra studier av to norske case med dette og hva er viktige usikkerheter, uenigheter og 
kunnskapsbehov? V/ Oddrun Helen Hagen, TØI

 9.40-10.00: Hvilke utfordringer og muligheter oppleves knyttet til bærekraftig mobilitet i områdeutvikling i Skien, 
hva er de viktigste uenighetene og usikkerhetene, og de viktigste kunnskapshullene? Håvard Nymoen Johansen, 
byplanlegger i Skien kommune

 10.00-10.20: Hvilke utfordringer og muligheter oppleves knyttet til bærekraftig mobilitet i områdeutvikling i Moss, 
hva er de viktigste uenighetene og usikkerhetene, og de viktigste kunnskapshullene? Anja Fagereng Elind, 
enhetsleder i plan, bygg og geodata, Moss kommune

 10:20-10:30: Pause – de som ikke skal delta i gruppediskusjonene logger seg av (og kan evt. logge seg på igjen til 
plenumspresentasjon)

 10.30-11.15:    Gruppediskusjoner Hvilke utfordringer og muligheter har vi opplevd når vi har planlagt for 
bærekraftig mobilitet i områdeutvikling hos oss (KORT)? Hva var de viktigste usikkerhetene og uenighetene knyttet 
til dette? Hva slags (ny) kunnskap hadde vi behov for?

 11.15-11.50:     Presentasjon fra gruppene, diskusjon i plenum

 11.50-12.00:     Avsluttende kommentarer, takk for i dag!
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Gruppediskusjoner: 10.30–11.15

Spørsmål: 
 Hvilke utfordringer og muligheter har vi opplevd når vi har planlagt for bærekraftig 

mobilitet i områdeutvikling hos oss (KORT)? 
 Hva var de viktigste usikkerhetene og uenighetene knyttet til dette? 
 Hva slags (ny) kunnskap hadde vi behov for?

Oppsummer i PP – send til ate@toi.no
Gruppene presenterer 5 min. hver i plenum, diskusjon (11.15 – 11.50)

SMART: Bestem først hvem som skriver PPene!

9

mailto:ate@toi.no

	Forum for byutvikling og bytransport�Bærekraftig mobilitet i områdeutvikling: �Erfaringer, usikkerheter og kunnskapsbehov��Seminar, 22.11. 2022, digitalt
	Forum for byutvikling og bytransport
	toi.no/bybyforum   
	Medlemmer – som finansierer forumet
	Viktige mål for byene
	Løsning for å nå målene
	Bærekraftig mobilitet i områdeutvikling: Erfaringer, usikkerheter og kunnskapsbehov
	Agenda
	Gruppediskusjoner: 10.30–11.15

